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Onderwerp: Vaststelling startnotitie IHP en Integraal Accommodatiebeleid 
 
1. Voorstel 
De raad wordt voorgesteld de startnotitie Integraal Huisvestingsplan (IHP) en Integraal 
Accommodatiebeleid vast te stellen.  
 
 
2. Aanleiding 
1. De werkingsduur van het huidige IHP eindigt op 1-1-2010. Er moet worden voorzien in 
    opvolgende besluitvorming over de realisering van onderwijshuisvesting op    
    (middel)lange termijn.  
2. Er zijn bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen van belang die leiden tot een 
    veranderende vraag uit de samenleving met betrekking tot de beschikbaarheid en de 
    inrichting van accommodaties. Schoolgebouwen worden steeds meer beschouwd als 
    een voorziening met een sociale functie in wijk/buurt.  
3. Keuzes maken over het verminderen van locaties (afstoten locaties en/of  
     samenvoegen) als gevolg van leegstand. Een en ander is aangekondigd  
     in de Actualisatie van het IHP (maart 2008). 
 
3. Aspecten 
Zie bijgaande startnotitie. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Zie bijgaande startnotitie.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de reguliere formatie, aangevuld met externe inhuur. 
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 Accommodatiebeleid Volgnr. 3 van 4 
 

Startnotitie  IHP en Integraal Accommodatiebeleid 2010-2014 
Datum 17 juni 2009  
Openbaar 
 

wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

Toekomstbestendig accommodatiebeleid op de gebieden van onderwijs en welzijn. 
Deze accommodaties stimuleren sociale samenhang, participatie en leefbaarheid in de 
buurt.  
 

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

Het vaststellen van een IHP inclusief accommodatiebeleid op uiterlijk 31-12-2009, dat 
voorziet in het realiseren en in stand houden van onderwijs- en welzijnsaccommodaties 
van goede kwaliteit en functionaliteit en afgestemd op vraag en aanbod. 
 

waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

1. De werkingsduur van het huidige IHP eindigt op 1-1-2010. Er moet worden voorzien 
in 
    opvolgende besluitvorming over de realisering van onderwijshuisvesting op    
    (middel)lange termijn.  
2. Er zijn bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen van belang die leiden tot een 
    veranderende vraag uit de samenleving met betrekking tot de beschikbaarheid en de 
    inrichting van accommodaties. Schoolgebouwen worden steeds meer beschouwd als 
   een voorziening met een sociale functie in wijk/buurt.  
 
Vanwege de verwevenheid van vraag en aanbod op de terreinen van onderwijs en 
welzijn, is het gewenst de besluitvorming over onderwijs- en welzijnsaccommodaties te 
koppelen. Vanuit de gemeenteraad is de wens uitgesproken om te komen tot een 
integraal accommodatiebeleid.  
 
 

waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

1. Voorzien in IHP per 2010-2014 
2. Ontwikkeling van drie Brede School initiatieven per 2010 (uitvoering 

programmabegroting 2009-2012, programma 4, onder 4.2). 
3. Keuzes maken over het verminderen van locaties (afstoten locaties en/of  

samenvoegen) als gevolg van leegstand. Een en ander is aangekondigd  
in de Actualisatie van het IHP (maart 2008). 

 
 

waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 
 
 
 
 

Voor het ontwikkelen van een accommodatiebeleid zijn diverse varianten mogelijk. 
Voorgesteld wordt om te kiezen voor een nog nader uit te werken pragmatische aanpak 
om de vaststelling van een integraal accommodatiebeleid voor het einde van dit jaar te 
kunnen realiseren.  

wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 

Sportaccommodaties worden niet betrokken bij het integraal accommodatiebeleid.  
Enerzijds vanwege het specifieke karakter van deze accommodaties en anderzijds 
omdat vanaf 2003 uitvoering wordt gegeven aan de Nota Sportbeleid, waarin de 
sportinfrastructuur een prominente plaats inneemt, onder verantwoordelijkheid van de 
Stichting Ridderkerk Sport.  
 

planning De werkzaamheden worden in de volgende fasen opgeknipt: 
Fase 1: Startnotitie, juni 2009. Deze ligt voor u. 
Fase 2: Bijeenkomst beleggen met scholen (besturen en directies) vóór zomervakantie.   
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             Ronde met maatschappelijke instellingen. Uit de bijeenkomst en deze ronde 
             volgt mogelijk aanvulling op de gevraagde formulering (juni-juli 
             2009).  
Fase 3: Conceptbeleid opstellen (juli-augustus 2009). 
Fase 4: Consultatie onderwijsorganisaties en maatschappelijk middenveld (augustus- 
              september 2009). 
Fase 5: Ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming (november-december 2009, 
             vaststelling door de raad in december 2009). 
 

wie doet er mee?  
(participatie) 

Onderwijs- en welzijnsorganisaties (incl peuterspeelzaalwerk), Stichting Ridderkerk 
Sport, Stichting Dynamiek en gemeente Ridderkerk. 
 
 

communicatie De boodschap die moet worden uitgedragen is: integraal accommodatiebeleid biedt een 
toetsingskader om te kunnen besluiten over toekomstige vraagstukken ten aanzien van 
accommodatie. Het accommodatiebeleid is geen toetsingskader voor het toekennen 
van subsidies. 
 

evaluatie De startnotitie leidt tot de vaststelling van het IHP en het accommodatiebeleid. In dat 
document wordt het (eerste) evaluatiemoment bepaald.  
 

wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

De werkzaamheden voor de totstandkoming kunnen vooralsnog worden uitgevoerd 
binnen de reguliere formatie, inclusief de inzet van een externe kracht. Afhankelijk van 
de uitkomsten van fase 2 (inventarisatie behoeften/nulmeting) moet blijken of de 
ingezette capaciteit voldoende blijkt te zijn. Vanwege de raakvlakken met andere 
afdelingen (o.a. stads- en wijkontwikkeling en beheer en uitvoering) wordt een beroep 
gedaan op medewerkers van die afdelingen. 
 
 

heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

Het project heeft zowel bestuurlijk als ambtelijk een groot draagvlak. Met de vaststelling 
van de startnotitie wordt eveneens het draagvlak van de gemeenteraad aangegeven.  
 
  

 
Afdeling:SPO   Ambtenaar: B. Jansen    Datum: 17 juni 2009  
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